Tidligere fjord

Da stenalderhavet havde sin største udbredelse for ca.
3000 år siden, lå Stubbe Sø for enden af en fjordarm, der
strakte sig fra kysten ved Jernhatten og vestpå ind i landet,
der hvor Havmølleåen nu løber. De gamle kystskrænter
kan endnu ses i landskabet langs søens bredder, og flere
steder kan man finde skaller fra saltvandsmuslinger.

Velkommen til Stubbe Sø
Stubbe Sø ligger gemt i terrænet nord for Ebeltoft midt i
Nationalpark Mols Bjerge. Søen er ikke særligt dyb, bare
3 - 4 meter, den er dog med sine ca. 376 ha Djurslands
største sø. De fleste omkringliggende arealer er private,
men staten ejer et lille område i den østlige del af søen.
Her findes et fugletårn med udsigt over søen.

Praktiske oplysninger
Parkering kan ske ved p-pladsen ved Stubbevej, umiddelbart øst for søen. En grusvej fører ind til p-pladsen
og herfra en sti videre ind til fugletårnet.
På cykel eller til fods kan man komme til området via
naturstien mellem Gravlev og Ebeltoft. Naturstien administreres af Naturstyrelsen og giver direkte adgang
til fugletårnet.
Hunde skal altid holdes i snor.
Muslingeskaller i jord.

Heden omdannet til skov
I 1800-tallet kunne arealerne omkring Stubbe Sø ikke
længere anvendes til landbrug, idet jorden var udpint.
Heden bredte sig ud over området. For at bremse sandflugten plantede man træer. I dag er store dele af søen
omkranset af nåleskov, som i dag huser en bestand af
kronvildt.

Mere information:
Naturstyrelsen: www.naturstyrelsen.dk
Nationalpark Mols Bjerge:
www.nationalparker.naturstyrelsen.dk/mols/
Dansk Ornitologisk Forening: www.dof.dk
Danmarks Fugle og Natur: www.fugleognatur.dk
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Stubbe Sø ligger i det dramatiske bakkelandskab, der blev
dannet i slutningen af sidste istid, og som præger store
dele af det sydlige Djursland. Da store istunger fra syd
langsomt trængte nordpå, masede de bunker af sten,
grus og sand sammen og skabte det bakkede landskab
som vi stadig ser i dag.

Stubbe Sø

Stubbe Sø - en bevaringsværdig naturperle

Den toppede lappedykker er også meget synlig ved søen.
Den befinder sig for det meste ude på åbent vand. Hvis
man er heldig, kan man om foråret se fuglene udføre deres
parringsdans.

Gemt mellem bakker og omkranset af skov ligger Stubbe
Sø som et enestående naturområde.
Søen og dens omgivelser har været fredet siden 1963.
Fredningen har til hensigt at bevare landskabet, som det er,
og at bevare de få udsigtsmuligheder, der er ud over søen.

Skarven optræder ikke i flokke på søen, men spreder sig
og dykker enkeltvis på jagt efter fisk. Skarvens dragt er
ikke vandskyende. Når den dykker, trænger vandet ind i
fjerdragten og luften presses ud, hvilket betyder at opdriften nedsættes, og at skarven derfor kan bevæge sig
hurtigere i vandet. Dragten skal tørres igen, og skarven ses
ofte siddende med udspredte vinger.

Stubbe Sø’s natur er også beskyttet. Området er udpeget
som ét af i alt 261 EU-habitatområder i Danmark. Hvert enkelt område er udpeget for at beskytte bestemte arter og
naturtyper. Udpegning af Stubbe Sø er sket, fordi man vil
sikre søens tilstand som naturlig næringsrig sø med store
flydeplanter og som levested for odderen.

Rørhøg han

Rørhøg hun

Rovfugle

Skægmejser: Hun, han og ung han

Odder

Fuglene ved Stubbe Sø

Småfugle

Mange ænder benytter søen til ophold, og især troldænder, taffelænder og gråænder kan ses i store flokke på
nogle hundrede fugle. Blishønsene kan også optræde i
større flokke, og der kan ses mindre grupper af hvinand.
Alle disse fugle ses ved søen hele året, undtagen hvis søen
fryser til om vinteren. Stubbe Sø er en af de sidste søer i
området, der fryser til. Store flokke af vandfugle samles i
vågerne.

Rørskoven er levested for en række småfugle som
rørsanger og rørspurv. Du kan også være heldig at se
en lille flok skægmejser, der flyver lavt over tagrørene og
udstøder et kald, der lyder lidt som når man slår to mønter
sammen. Skægmejserne ligner næsten små papegøjer,
med deres lange, viftende haler.

Rørhøgen ses ofte flyvende eller glidende over rørskoven med løftede vinger. Her jagter den gnavere
eller fugleunger.
Et rørhøgepar plejer at bygge rede i rørskoven hvert
forår og ses sommeren igennem. Hvis du sidst på
sommeren ser en meget mørkebrun rørhøg med
knaldgul isse, så er der tale om en helt ung fugl, der
lige er fløjet fra reden.
Andre rovfugle der ses over søen, er fiskeørn, der
sommetider dukker op i træktiden forår eller efterår.
Havørn ses kun sjældent, men kan ses på alle tider
af året.
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